
Tiivistelmä

Osallisena Suomessa -kokeilulakihanke on perustett u kehitt ämään kokonaisval-
taisesti  maahanmuutt ajien kotoutumista. Hankkeen osapuolia ovat sisäasiain-
ministeriö (SM), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), opetus- ja kultt uuriministeriö 
(OKM), Suomen Kultt uurirahasto, Svenska kulturfonden sekä Suomen Kuntaliit-
to.  Hankkeen toimikausi on 22.3.2010–30.6.2013, ja sen kokonaiskustannukset 
ovat noin 10 miljoonaa euroa. Osallisena Suomessa -hankkeen tavoitt eena on 
luoda paremmat edellytykset maahanmuutt ajien kotoutumiselle. Hankkeessa 
luodaan ja kokeillaan vaihtoehtoisia tapoja koulutuksen järjestämiseksi sekä 
kehitetään itse koulutuksen sisältöjä sekä alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa 
erilaisille maahanmuutt ajille kolmen kotoutumispolun mukaisesti : polku 1: työ-
markkinoille suuntaavat aikuiset maahanmuutt ajat, polku 2: erityistä tukea tar-
vitsevat aikuiset maahanmuutt ajat ja polku 3: lapset ja nuoret. Kotoutujia on 
erilaisia – kuten myös tarpeita.
 Hankkeen kehitt ämissuunnitelmasta vastaa Soveltavan kielentutkimuk-
sen keskus Jyväskylän yliopistosta. Kehitt ämissuunnitelmassa esitetään ratkai-
suja kotoutumisen ja kotoutumiskoulutuksen kehitt ämiseksi. Nämä ehdotukset 
koskevat sekä kokeiluhankkeita ett ä pitkäjänteistä kotoutt amistyön kehitt ämis-
tä. Kehitt ämissuunnitelman neljä kulmakiveä ovat: jatkuva ja tavoitt eellinen oh-
jaus, poikkihallinnollinen ja moniammati llinen yhteistyö, koulutuksen jatkuvuus 
ja joustavuus sekä kotoutt amistyötä tekevien asiantunti joiden ammatti  taito.
 Kehitt ämissuunnitelmassa esitetään, ett ä kokeilulakihankkeissa kunnat, 
työhallinto ja kolmas sektori luovat yhteistyössä asiakaslähtöisiä ja kustannuk-
siltaan kokonaisedullisia kotoutumiskoulutuksen malleja. Kehitt ämissuunnitel-
massa esitetään kotoutumiskoulun rakenne, jossa lähtökohtana ovat oppimista 
tukevat pedagogiset ratkaisut sekä ohjaus elimellisenä osana koulutusta. Kou-
lutuksen järjestämisessä ja toteutuksessa otetaan huomioon sekä erityistukea 
tarvitsevat aikuiset (esimerkiksi koti äidit, luku- ja kirjoitustaidott omat) ett ä no-
peasti  koulutuspolulla etenevät (esimerkiksi akateemiset). Koulutuksen sisältöjä 
voidaan myös kehitt ää esimerkiksi alueen elinkeinoelämän painotusten mukaan 
tai viedä koulutus työpaikalle. Koti äiti en koulutuksen järjestämisessä huomioi-
daan myös lasten hoito ja kotoutt amistoiminta koulutuksen aikana. Kotoutumis-
koulutuksen kokonaislaatua ei ole toistaiseksi arvioitu. Kehitt ämissuunnitelmas-
sa on esitys kotoutumiskoulutuksen laadun (koulutuksen hankinta, resurssit, 
sisällöt ja vaikutt avuus) arvioinnista ja seurannasta. Kehitt ämissuunnitelmassa 
huomioidaan myös erikseen kokeiluhankkeiden laadun arviointi  ja seuranta kai-
killa kotoutumispoluilla.
 Lasten ja nuorten kotoutumisen kannalta olennaista on koulutuksen jat-
kumon takaaminen esiopetuksesta perusopetukseen, toiselle asteelle ja tästä 
eteenpäin. Lasten ja nuorten osalta kokeiluhankkeissa tulisi ennen kaikkea vah-
vistaa suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimista sekä oman äidinkielen oppi-
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mista. Erityistä huomiota tulee kohdentaa myöhään tulleisiin 13–25-vuoti aisiin 
maahanmuutt ajanuoriin, joilta puutt uu perusasteen koulutus ja joiden sijoitt a-
minen koulutukseen tai työelämään on haasteellista. Toinen hyvin tärkeä ryhmä 
on varhaiskasvatusikäiset lapset. 
  Kehitt ämissuunnitelmassa esitetään myös linjauksia eri toimijoiden am-
mati llisen osaamisen kehitt ämiseksi. Lähtökohtana on kokonaisvaltainen toimin-
takultt uurien muutos, joka edellytt ää vahvaa johtajuutt a ja laajaa ymmärrystä 
muutostarpeesta. 


